PRIMAR

Într-o livad sunt 2013 pomi. Num rul prunilor este cu
333 mai mare decât num rul merilor, iar num rul perilor este cu 567 mai mic
decât al merilor. Câµi pomi, de ecare fel, sunt în livad ?
S:P12.243.

Nicolae Iv ³chescu,

Craiova

Un grup de copii este format din Alin, Ben, Dan, Miu,
Tic ³i Vili. Fiecare dintre ei are cel puµin una din pasiunile: calculatorul ³i
plimbatul în parc. Se ³tie c :
 Dan ³i Vili sunt singurii care au fost numai în parc.
 Alin ³i Tic au fost ³i în parc ³i la calculator.
 Num rul copiilor care au fost în parc este impar.
Câµi copii au fost la calculator?
S:P12.247.

Nicolae Iv ³chescu,

Craiova

S:P12.252. Radu, Bogdan ³i Maria au împreun suma de 350 de lei.
Suma pe care o au Radu ³i Bogdan împreun este de patru ori mai mare
decât suma pe care o are Maria. Dac Radu i-ar da lui Bogdan 20 de lei,
atunci Radu ³i Bogdan ar avea sume egale. Ce sum a avut ecare?
Radu Gavril,

Arad

Aaµi numerele abcd cu cifre nenule, diferite, pentru care
a + b + c + d = ad ³i ad · da = abcd.
S:P12.253.

Neculai Stanciu,

Buz u ³i

D.M.B tineµu-Giurgiu,

Bucure³ti

GIMNAZIU
Clasa a V-a

Un fermier are la dispoziµie o sfoar lung de 540 m pentru
a delimita o suprafaµ de teren. El are de ales între a delimita un dreptunghi
cu lungimea de dou ori mai mare decât l µimea sau un p trat. Cum va
delimita fermierul suprafaµa de teren, pentru ca aceasta s e cât mai mare?
∗ ∗ ∗
S:E12.461.

S:E12.467. Pe un lac sunt raµe. Deasupra lacului zboar o raµ care
le salut :
 Bun ziua 100 de raµe!
 Nu suntem 100, r spund ele, dac am  înc o dat câte suntem ³i
înc pe jum tate ³i înc un sfert din num rul nostru ³i cu tine împreun ,
atunci am  100.
Câte raµe erau pe lac?
Roxana Ander,

Arad

Clasa a VI-a

Ancuµa ³i Ionel sunt colegi de banc . La ora de educaµie
plastic ei pun, de obicei, toate creioanele colorate pe care le au pe banc .
tiind c num rul de creioane colorate, pe care le au Ancuµa ³i Ionel, sunt
direct proporµionale cu 4 ³i 5 ³i c dac unul din copii d un creion celuilalt
Ancuµa va avea 70% din num rul creioanelor deµinute de Ionel, aaµi câte
creioane colorate se aau în total pe banc .
S:E12.473.

Estela Alboni,

Arad

Circumferinµa roµii dinainte a unei tr suri este de 30 dm,
iar a celei dinapoi de 35 dm. Ce distanµ parcurge tr sura dac roata dinainte
face cu 25 rotaµii mai multe decât cea dinapoi?
S:E12.479.

Diana Borlea,

Arad

Clasa a VII-a

Fie x2 + y 2 = a, unde x, y sunt numere reale ³i a este
num r real pozitiv. Aaµi raportul dintre cea mai mic ³i cea mai mare
valoare pe care o poate avea produsul xy .
S:E12.481.

Garibald Popescu,

Bucure³ti

S:E12.487. În lµimile unui triunghi sunt invers proporµionale cu 3, 4
³i 5. Aaµi aria triunghiului, ³tiind c cea mai mic dintre laturi are lungimea
egal cu 6 cm.
∗ ∗ ∗

Clasa a VIII-a

S:E12.498.

Comparaµi numerele:

102011 − 1
102012 − 1
³i
.
102012 − 1
102013 − 1
Anca Mihi³,

Baia Mare

0

0

0

Se d prisma triunghiular regulat dreapt ABCA B C ,
0
0
0
cu AB = a ³i AA = b. S se arate c planele (ABC ) ³i (BCA ) sunt
perpendiculare dac ³i numai dac 3a2 = 2b2 .
S:E12.499.

Constantin Apostol,

Rm. S rat

